
2016/2017السنةالدراسیة                                                                      تیشي–انویةقاضي عثمانث

ساعــــــة02:المــــــــــــــدة          تبار الفصل االول في مادة علوم الطبیعة والحیاةإخ    ع تج  3المستـــــــــــــــوى 

:االول التمرین 

Rubisco- أوxygénaseOarboxylaseCphosphateisb5-buloseiR ھو إنزیم نمیزه على مستوى الصانعات الخضراء یحفز

المعدني في المادة العضویة المركبة من طرف النبات األخضر خالل نشاط التركیب  CO2النشاط اإلنزیمي المرتبط بدمج غاز 

الضوئي

لھا القدرة عـلى كبـح النشـاط التركیبي للبروتین المتمثل في إنزیم  ) antibiotique(ان بعض المضادات الحیویة -

Rubisco  وقصد معرفة قـدرة بعض الخالیـا النباتیـة المستخلصـة مـن أوراق نبـات البازالء عـلى تصنیع البروتین في ضل

.وجـود أو غیـاب المضاد الحیوي نقترح الدراسة التالیة

I(- 1-التجربــة-:

حتوي على خالیا برانشیمیـة مستخلصة من أوراق نبـات البازالء وذلك في غیـاب أو وجـود  وسطیننقوم بتحظیر -

).مثیـونیـن مشع(نظیف لكل وسـط حمض أمـیني مشع )د30(و بعد مرور  يالمضادالحیو

المشكلة إلنزیــم )L(والسالسل الثقیلـة )S(في نھایــة التجربـة نتتبع تطور النشاط اإلشعاعي على مستوى السالسل الخفیفة -

Rubisco  على مستوى الخالیـا البرانشیمیة المستـزرعة في كـل وسط بتقنیـة التصویـر اإلشعاعي الـذاتـي والنتـائج

Rubiscoفیمثل البنیة الفراغیة النزیم -1–من الوثیقة -أ –اما الشكل   -1-من الوثیقــة-ب–التجریبیــة ممثلـــة بـ الشكل 

.مع التعلیلRubiscoإلنزیــم  المستوى البنائي الفـراغــي ما ھو.1

.یعبـر النشــاط اإلشعـاعي الذي ظھـر ضمـن أوسـاط الــزرع عـلى مـاذا.2
.-1-الوثیقــةمن)ب(تحلیال لنتائــج  الشكل  قــدم .3
.تستنتج؟ ماذاھــذه النتائــج  و فسـر.4

II(- 2-التجربــة-:

قصد التاكد من النتائج السابقة حول مقر تاثیر 
المضاد الحیوي في ظاھرة تركیب البروتین نقترح 

:ما یلي
-2-البیانات المرقمة من الوثیقة  اكمل.1
-2-الوثیقة من  –ب  –الشكل حلل-أ.2

؟تستنتج ماذا-ب
من  –ب  –الشكل  االلیة الممثلة في سم  -أ.3

-2-الوثیقة 
.مكان حدوثھا بدقة حدد-ب



. كل عنصر في ذلك مع تحدید  دورالعناصر الضروریة لحدوث ھذه االلیة  اذكر.4

بواسطة رسم تخطیطي وظیفي دقیق علیھ كافة البیانات العضیة المتدخلة في ھذه االلیة مع تحدید ممیزاتھا البنیویة و  مثل.5

الوظیفیة

III(  یلةقالث للسلسلةالبنیة الفراغیة -3-تمثل الوثیقة)L (نزیم إلRubisco

.الھدف من ذلك؟ وما ھوالنموذج الذي مثلت بھ ھذه الجزیئة   ما ھو.1

والشكل  )أ(المكونة للجزء المؤطر من الشكل وترتیبھا في السلسلة الببتیدیةجذور االحماض االمینیة ج)(یمثل الشكل .2

):3 ( من الوثیقةب) (

انطالقا من ھذه االحماض االمنیة؟ التي یمكن تشكیلھاالروابط نوع استنتج-أ-

.اإلحماض األمینیةباستعمال ھذه  في الشكل ب  بناء الجزء المؤطر اعد-ب-

؟الفراغي المستخلصة من ھذا التمثیل  اتالمعلوم ما ھي-ج-

ة ؟تظیفعلى ووRubiscoالبنیة الفراغیة النزیم على  المضاد الحیويیؤثركیف  اذكر.3

:التمرین الثاني

من بین المسببات الرئیسیة للقرحة المعدیة لدى البشر، لكن وعلى اعتبار ان وسط  pyloriHélicobacterتعتبر بكتریا  :اوال

، نتساءل كیف تمكنت من العیش ضمن ھذا الوسط قبل استھدافھا لبطانة المعدة این تنمو و pH=2المعدة یعتبر جد حامضیا 

:تتطور و لإلجابة  عن ھذه اإلشكالیة نقدم المعطیات التالیة

و )2NH-2CO-2NH(إحدى انزیماتھا المتمثل في الیوریاز في إماھة  الیوریا pyloriHélicobacterتستعمل بكتریا-

+(إفراز ناتج التفاعل المتمثل في األمونیاك
3NH(ضمن المستویات القریبة منھا على مستوى المعدة.

+(كما یتفاعل األمونیاك -
3NH( مع ایونات)H3O+( التي  تسبب في حموضة المعدة.

+(العالقة بین جزیئات الماء وتراكیز 1الوثیقة من -أ–الشكل   ظھری
3NH( وقیمة  الـpH فتمثل تفاعل  -3-المعادلةأما عن

+(شوارد االمونیااك
3NH( مع ایونات)H3O+(

.تظھر تحلل مر كب الیوریا ضمن شروط تجریبیة مختلفة-1-الوثیقةمن -2-و-1-المعادلة



الدور التحفیزي ألنزیم الیوریاز؟ علل2و1المعادلة كیف تبرر.1

مبرزا نوع التفاعل،النمذجة الجزئیة التي تبرر النشاط اإلنزیمي المدروس قدم.2

-2-المعلومة اإلضافیة التي تقدمھا المعادلة  ما ھي.3

:1من الوثیقة  -أ–نیات الشكل حمنو–3-باستغاللك للمعادلة.4

العیش ضمن الوسط المعدي الجد الحامضي ؟ علىقدرة البكتریا  علل

المثلى وتركیز ثابت من الیوریا وانزیم الیوریاز نقیس تطور السرعة  pHضمن شروط تجریبیة ممثلة في قیمة الـ  :ثانیا

كما نقیس السرعة االبتدائیة لتفاعل كیمائي عند قیم متغیرة من درجات .حرارة مختلفة عند درجات)Vi(اإلبتدائیة للتفاعل 

-2-من الوثیقة -1-الحرارة والنتائج موضحة في   الشكل 

عند تركیز ثابت من الیوریا و انزیم الیوریاز و قیمة )Vi(تطور السرعة االبتدائیة للتفاعل -2-من الوثیقة -2-یمثل شكل -

.الوسط pHجة الحرارة و متغیرة لقیمة مثلى في در

.تأثیر درجة الحرارة على السرعة االبتدائیة للتفاعل اإلنزیمي وكذا نشاط اإلنزیمي للیوریاز صف-1

تفسر ھذه االختالفات المسجلة؟ كیف-2
).pH)0-4قیم السرعة االبتدائیة عند مجال الـ  برر-3
الوسط عند  pHنتابع تطور السرعة االبتدائیة لنشاط انزیم الیوریاز عند قیم مثلى من درجة الحرارة و -4

تراكیز ثابتة من الیوریا و تراكیز متزایدة من جزیئات االنزیم.
تراكیز عالیة من الیوریا و تراكیز متزایدة من جزیئات االنزیم
فیما یتعلق تطور السرعة االبتدائیة للتفاعل؟ على شكل منحنى بیاني النتائج المتوقعة  ترجم

مفھوما بذلك قدم.ان انزیم الیوریاز الیمكنھ التاثیر على مستوى المعدة  بینباالعتماد على ھذه الدراسة ومكتسباتك   :ثالثا
.دقیقا لالنزیم



التصحیح النموذجي :
التمرین االول :

I( 1التجربة:
بنیة رابعیة  :Rubiscoالمستوى البنائي  النزیم الـ .1

 و السلسلة الخفیفة L) كل  تحت وحدة ذات بنیة ثالثیة و تتمثل في السلسلة الثقیلة 12على تحت وحدات ( ھالتعلیل : احتوائ
S ذات المستوى البنائي الثالثي.

المشعة و اندماجھا و ارتباطھا  الذي ظھر ضمن اوساط الزرع على تكاثف االحماض االمینیةیعبر النشاط االشعاعي .2
.Rubiscoیم الـ نزبروابط بیبتیدیة بتشكیل الوحدات البروتینیة للسالسل الثقیلة و الخفیفة ال

:1تحلیل نتائج الشكل ب من الوثیقة .3

100عالیة تقدر بـ .بتراكیز كانت نسبة االشعاع التي  نالحظ بغیاب المضاد الحیوي%

 تناقص طفیف في نسبة االشعاع بنسبة لتحت الوحدة الخفیفة بغیاب المضاد الحیوي :S بالنسبة لالشعاع و تناقص كبیر
%12تقریبا  Lتحت الوحدة الثقیلة ل

التفسیر : .4
بوجود المضاد الحیوي  یدل على عدم دمج االحماض االمینیة و عدم ارتباطھا Lنقص االشعاع على مستوى تحت الوحدة 

و ھذا الن وجود المضاد الحیوي عرقل حدوث عملیة الترجمة. Lیب البروتین للسلسلة بروابط بیبتیدیة قصد ترك
تركیب البروتین  اعاقعرقل او نستنتج ان المضاد الحیوي االستنتاج :

II( 2التجربة:
.ARNt–3حمض امیني ،  –2رابطة استریة ،  –1البیانات المرقمة :.1
للریبوزوم  Aالمثبت في الموقع4tنالحظ عدم ارتباط الحمض االمیني المنشط رقم   :2تحلیل الشكل ب من الوثیقة  -أ .2

3رقم  ARNtالمرتبطة بالـ بالثالثي بیبتید
على مستوى : نستنتج ان المضاد الحیوي یثبط عملیة الترجمة حیث یمنع تشكل الرابطة البیبتیدیة االستنتاج –ب 

الریبوزوم
ھي عملیة الترجمة  بالممثلة في الشكل اسم االلیة–أ .3

تحدث في ھیولى الخلیة بالتحدید على مستوى الریبوزومات  –ب 
العناصر الضروریة لحدوث ھذه االلیة و دور كل عنصر..4

الدورالعنصر
حامل و ناقل للمعلومة الوراثیة من النواة الى الھیولىARNmالـ 

تسمح بقراءة المعلومة الوراثیة وتحویلھا من اللغة النوویة الى اللغة البروتینیةالریبوزومات 
یثبت الحمض االمیني و ینقلھ و یقدمھ للقراءةARNtالـ 

الوحدة البنائیة المكونة للسلسلة البیبتیدیة االحماض االمینیة 
الطاقة الالزمة لحدوث التفاعلATPالـ 

الرسم التخطیطي الوظیفي.5



III(   اظھار البنیات ھو  والھدف من ھذا التمثیلھو النموذج الشریطي   3مثل بھ الشكل  ( أ) من الوثیقةالنموذج الذي

الثانویة ومناطق االنعطاف (المناطق البینیة)للبروتین ،كما یسمح لنا بمقارنة البنیات الفراغیة للبروتینات.

نوع الروابط التي یمكن تشكیلھا:.2
بین الوظیفة   رابطة بیبتیدیةCOOH  والوظیفة 65للجذر المشترك للحمض االمینيNH2  66للجذر المشترك  للحمض االمیني

170للجذر المشترك  للحمض االمیني  NH2والوظیفة 169للجذر المشترك للحمض االمیني  COOHوبین الوظیفة  

 170و  66رابطة ثنائیة الكبریت بین جذرین  للحمضین االمنیین سیستیین رقم

 169و  65ذات الجذرین رابطة شاردیة بین جذرین  للحمضین االمنیین.
اعادة بناء الجزء المؤطر.ب 

المعلومات المستخلصة.ج 
  169و 65-170و 66البنیة الثالثیةھي  في الحقیققة متباعدة في التمثیل البنائي االولي( في تقارب  احماض امنیة(
تشكل روابط محددة ودقیقة بین جذور ھذه االحماض االمنیة یسمح باستقرار وتماسك البنیة الفراغیة
 استقرار وتماسك البنیة الفراغیة یسمح  للبروتین باكتساب تخصصھ الوظیفي
كیفیة تاثیر المضاد الحیوي على البنیة الفراغیة لالنزیم وبالتالي وظیفتھ.3

لالنزیم  وبالتالي  Lالمضاد الحیوي یمنع تشكل الرابطة البیبتیدیة بین االحماض االمنیة للسلسلة البیبتیدیة الثقیلة  ان
لالنزیم ومنھ غیاب تركیب البینة الفراغیة الرابعیة الوظیفیة احدى تحت الوحدات  Lالتتشكل البنیة الفراغیة للبروتین 

لالنزیم 

التمرین الثاني :
:مایلي الوسطین نتائج مقارنة خالل من یتضح -1    اوال :

.سنة 60  طویلة زمنیة مدة التفاعل إتمام تطلب االنزیم غیاب في
2x  قصیرة جد زمنیة مدة التفاعل إتمام تطلب االنزیم وجود في .ثانیة10-5
 أن القول یمكن ومنھ التفاعل یسرع بذلك فھو التفاعل التمام الالزمة المدة من یقلل اإلنزیم وجود أن المقارنة ھذه تؤكد-

.محفز دور یلعب االنزیم
:الیوریاز إنزیم لنشاط الجزیئیة النمذجة+  التفاعل نوع إبراز-2

NH2)الیوریا اماھة وتفكیك تفاعل یحفز الیوریاز إنزیم : التفاعل نوع-أ –CO–NH2))األمونیاك مادتي إلى(NH3)
)الكربون أكسید ثاني وغاز CO2 تفكیك تفاعل ھو الیوریاز إنزیم طرف من المحفز التفاعل نوع أن القول یمكن ومنھ(

المعلومة االضافیة : .1
 الكیمیائي الوسیط دور الجزیئات النمط من لھذا یعطي النواتج جانب وكذا المتفاعالت جانب ضمن الیوریاز إنزیم ظھور

اإلنزیمي  التفاعل خالل یستھلك ال أنھ أي



elicobacterبكتیریاقدرةتعلیل-.2 pyloriH حامضي الجدالمعديالوسط ضمن العیش في:  
 . تفاعل كناتج  NH3األمونیاك مركب بظھورالیوریازإنزیم قبل من الیوریا تفاعل تحفیزیسمح

التياألیونات مع االخیرةھذه تتفاعلمنھاالقریبةالمستویات ضمن البكتیریاطرف منNH3جزیئاتإفراز بعد -
+H3Oالھیدرونیومأیونات في والمتمثلةالمعدة حموضة في تتسبب

.النواتج ضمنH2Oالماءبظھورویسمحتركیزھا من یقلل ما وھو
تواجد من القریبةالمستویات فيPHالقیمة من ویزیدالحموضة من یقللالماءكمیةوزیادة+H3Oتركیزانخفاض-

المعدة حموضة تأثیریجنبھا ما وھوالتعادلإلىقریباالوسطھذاویصبحالبكتیریا
  :للتفاعل اإلبتدائیةالسرعة على الحرارةدرجةتأثیروصفثانیا :

:الیوریازإنزیمنشاط-
Vmaxأعظمیةقیمةالنشاطھذالیبلغالتفاعلوسط ضمن الحرارةدرجةقیمبزیادة للتفاعل االبتدائیةالسرعةتتزاید-  عند 

°55الحرارةدرجة c .)االنزیمھذالنشاطالممیزةالحرارةلدرجة مثلى قیمة(
°55القیمةتفوقالتيالحرارةدرجةقیم عند- cالمتزایدةالحرارةدرجةقیم بداللة االبتدائیةالسرعةقیمة في تناقصا نسجل

.المجالھذا ضمن
:الكیمیائيالتفاعل-
 ضمن الحرارةدرجةقیمزادتمھماالمسجلالتزایدھذاویستمرالحرارةدرجةقیمبزیادة للتفاعل االبتدائیةالسرعةتتزاید-

.التفاعلوسط
:اإلختالفاتتفسیر

:فوق فما c°55من- - 
°55القیمةتفوقالتيالحرارةدرجةقیم عند:الیوریازنشاط-أ cإنزیملنشاط بالنسبة االبتدائیةالسرعةقیمة في التناقص

االعتباربعینآخذینالیوریازإلنزیمالفراغیةالبنیة على العالیةالحرارةدرجاتبتأثیریرتبطالیوریاز
الشكل على یؤثر مما الثالثيالبنائيبالمستوىالمتعلقة خاصة الكیمیائیةالروابط على التأثیرھذاویرتكزالبروتینیةطبیعتھ

.االنزیميالتحفیزكفاءة من یقلل ما وھوالركیزةإحتواء على قدرتھوتضعفالفعال للموقع الفراغي
الحركیةالطاقة من ترفع الحرارةدرجةزیادةبأننفسرھااالبتدائیةالسرعةقیمة في التزایدإستمرار:الكیمیائيالتفاعل-ب

تكونوبذلكبینھافیماالتصادماتفرص من یرفع مما أكبر بسرعة تتحركالجزیئاتفإنوبالتالي.التفاعلوسط لعناصر
التفاعليالنشاطكفاءة على فعالیةأكثرالتصادماتھذه

.الكیمیائیةالتفاعالتلمعظمالكیمیائيالتفاعلمضاعفة سرعةالىیؤديمئویةدرجاتعشربمقدارالحرارةدرجةرفع:مالحظة

:التبریر

.یكون منعدمایكادجداضعیفإنزیمينشاطنسجل4إلى1منPHالقیممجالعند-

:یلي بما العالقةھذهنبررأنیمكن-

بعینآخذینقاعدةسلوكتسلكإنزیم الیوریازجزیئاتمنیجعل ما وھوحامضیایعتبر4إلى1منPHالمجال-

.البروتینیةطبیعتھاالعتبار

.الیوریازإنزیملجزیئاتموجبةإجمالیة شحنة إلىالسلوكھذایترجم-

 مما)  الفعالالموقع(لالنزیمالنشطالمنتمیة للموقع خاصة األمینیةاالحماضلجذوراألیونیةالحالة على السلوكھذایؤثر-

التحفیزل كفاءةتق وبذلكالركیزةجزیئاتالكیمیائیةالمجامیعبعض مع ضعیفةروابط إنتقالیة بناء في قدرتھ على یؤثر
 :ثالثا
PH:حامضي جد المعدة  PH=2

این یكون نشاطھ 6تقدر بPHوحسب المعطیات فان ھذه القیمة تمنع  وتثبط عمل انزیم الیوریاز الذي ینشط في قیم  
اعظمي وھذا ما یؤكدعدم تاثیره على المعدة

.
:اإلنزیممفھوم-
 ترتبط ،التفاعلخاللتستھلكوالكیمیائیةوسائط بشكل تتدخل ،التفاعلتسریع على تعمل بروتینیةطبیعةذاتجزیئات-

یتأثرالنشاطھذاأن كما الحرارةودرجةPHال من مالئمة شروط توفر یتطلبنشاطھا،فعال لموقع بامتالكھخصوصیتھ
.التفاعلوسط ضمن المحیطةبالعوامل


